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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.januar 2017 kl. 19.00 i Stolbroladen 
 

 

Tilstede :  Børge, Henrik, Peter , Mogens og Mia 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 1.november 2016 : 
Referatet godkendt 

2. Julearrangement 2016 : 
Der var mødt ca. 60 op. 

Givet 45 poser til børn 

Drukket ca. 3 l gløgg 

Antal poser som laves nu på 60 stk. er meget passende. 

Julemand og kone fungerede godt. Julemanden skal have et nyt skæg i 2017. 

Tjekliste til arrangement er lavt og kan bruges næste gang. 

Lokaler ok som vi plejer ved Nordals Auto. 

Billeder fra dagen som Børge har taget sendes til Henrik. 

Henrik loader til hjemmesiden og sørger for tekst i næste E Svenstruppe. 

Lys til juletræ er i Stolbroladen, sammen med de andre ting til arrangementet. 

3. Foreningsforum 2017 : 
Lokale / skænken på Svenstrup forsamlingshus er lejet til den 7. februar 

Dagsorden til mødet , kopier : Henrik 

Punkterne er følgende , året der gik i lauget og de arrangementer vi havde og de projekter vi har gang i. 

Så informeres om de udfordringer vi har i lauget i år, valg, badebroer, infotavle og nye ideer og tiltag. 

Så får vi kaffe og en god snak. Efterfølgende hører vi hvad de andre foreninger har og sige om året der 

gik, måske kommer der nogen nye idder på bordet i løbet af mødet vi kan bruge til det kommende år. 

Kaffen er gratis . 

Indbydelse i info tavlen : Peter 

Indbydelsen er sendt ud til en del mail adresser og derved håber vi på mere fremmøde. Tilmelding til 

Mia. 

Indkøb til mødet : Mia  ( Kage købes når vi ca. ved hvor mange der kommer) 

Sukker , Fløde, toilet papir : Mia 

Håndsæbe , håndklæde, viskestykker mm : Henrik 

Lauget mødes kl. 18.00 for at forberede til kaffen og lige snakke om punktet ren by. 

 

 

4. Orientering ved formanden : 
Liste til Udvalget Spejderhytten Bærensmølle med udvalgte foreninger laves på mødet den 7. marts og 

skal afleveres senest de 31, marts 

 

” Ren by ” flyttes til 1. april pga. Palmesøndag er den 9. april. 

Lauget snakker lige sammen før mødet den 7. februar vedr. ren by , da vi skal have info i E 

Svenstruppe.  
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5. Økonomi ved kasseren :  
Udelades da kasseren mangler. Med på næste møde den 7. marts 

6. Ren by den 1. april : 
Tjekliste er under udarbejdelse, Henrik har den. 

 

Arrangementet afholdes ved Stolbroladen. 

 

 

  
 

Næste møde.   

Dato : 07. marts 2016 ( Kaffe og kage : Agnes )  
Hos : Stolbroladen, varme / Mia 

Emner til dagsorden senest : 27. februar 2017 

 

referent: Lauget, da Mia er på ferie og kommer ikke 

 

 


